GGGrønnemosegaard

Grundejerforeningen

Invitation til Sankt Hans arrangement på Garhøj d. 23. juni 2019

Grundejerforeningen Grønnemosegaard fylder 100 år og jubilæumsår 2019 skal fejres.
Igen i år afholder vi vores traditionsrige Sankt Hans aften arrangement på Garhøj, som altid er godt besøgt.
I forbindelse med festligholden af 100 års jubilæum har bestyrelsen valgt at gøre lidt mere ud af dagens
sociale arrangement, og vi håber, at mange har mulighed for at bakke op om arrangementet.
Som bekendt er foreningens formål, at varetage medlemmernes interesser og vi har i de senere år arbejdet
med bl.a. regnvandsseparation, nabohjælp, kæmpet imod kommunens ønske om fortættelse af bl.a. vores
boligområde, bedre internet til alle og senest opsætning af en hjertestarter på Grønnemose Alle 111. For at
lære hinanden lidt bedre at kende arrangeres også sociale sammenkomster, som bestyrelsen som nævnt
har valgt at lægge vægt på i jubilæumsåret.
På foreningen hjemmeside kan du læse mere om kommende arrangementer i 2019.
I år inviteres også til et eftermiddagsprogram. Der afholdes familie loppemarked, hvor I fra den gratis
standplads kan have en sjov eftermiddag og sælge diverse loppeting. Børn er også meget velkomne til at
have deres egen stand med egne kreationer som f.eks. fine tegninger og andet. For at bestyrelsen kan
disponere området ved Garhøj, beder vi om, at I tilmelder jeres stand via mailadressen:
formand@groennemosegaard.dk, tak. I kan opstille jeres stand på dagen fra kl. 12.30, hvor vi anviser.
Vi arrangerer også et fælles ”kaffe – og kagebord” og opfordrer til, at I ud over drikkevarer og kage
medbringer et tæppe til at sidde på eller eventuelt stole og bord - alt efter eget ønske.
På Garhøj vil der være mulig for børn i alle aldre at lege og spille fodbold mv. Kl. 15.30 inviterer bestyrelsen
til fælles rundbold match, hvor alle er meget velkomne til at være deltage.
Eftermiddagens arrangement afsluttes ca. kl. 16:30 og vi håber på, at I som familie har haft mulighed for at
hygge jer og hilst på andre beboere fra foreningen.
Aftenens arrangement begynder kl. 20:30. Det er lykkes at arrangere jazz bandet Jangmark og Vindsand
swingtime, der også spillede til Sankt hans sidst år. I er er meget velkommen til at invitere familie og venner
med på Garhøj.
Årets båltaler er byrådsmedlem Jakob Skovgaard Koed (A), der holder sin tale kl. 21:20, hvorefter bålet
tændes og vi synger i fællesskab midsommervisen ”Vi elsker vort land”. Arrangementet slutter kl. 22:00.
Bestyrelsen håber at mange har tid og lyst til at bakke op om hele Sankt hans arrangementet der fremgår af
nedenstående.
Mvh
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Grønnemosegård.
Jesper Funk, formand

GGGrønnemosegaard

Grundejerforeningen

Program for Sankt hans arrangement søndag d. 23. juni 2019

13:00 – 15:00

Familie loppemarked ved Garhøj.
I har mulighed for gratis at opstille en stand for at sælge loppeting og
hjemmelavede ting. F.eks. noget I ikke længere har brug for,
hjemmelavede børnetegninger, marmelade, blomster, honning,
keramik og meget andet.

15:00 – 16:00

Fælles kaffe- og kagebord
Medbring din drikkevarer samt kage til det fælles kagebord.
Medbringes også et tæppe eller stol og nyd fællesskabet og lær nye
naboer og beboere at kende.
Leg og Spil for alle
Henover eftermiddagens arrangement er der mulighed for alle at spille
og lege på Garhøj for børn i alle aldre.
Der inviteres til en gang fælles og sjov rundbold, hvor alle er velkomne
til at være med fra kl. 15:30.
Pause i arrangementet.
Jangmark og Vindsand swingtime
Det er lykkes at arrangere det populære jazz band Jangmark og
Vindsand swingtime, der underholder under aftenens arrangement.
Båltale
Årets båltale holdes af byrådsmedlem Jakob Skovgaard Koed (A)
Bålet med heksen tændes og midsommervisen synges.
Efterfølgende er der traditionen tro gratis is til alle fremmødte børn
Tak for i dag. 

15:30 – 16:30

16:30 – 20:30
20:30 – 22:00

21:20 – 21:30
21:30 – 22:00

